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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

De grondslag voor het opbouwen en aanhouden van financieel vermogen kan van organisatie tot
organisatie verschillen. Waar in de profitsector het vermogen een instrument is voor de duiding van
eigendomsverhoudingen, wordt bij overheidsbedrijven vooral gekeken naar het dekken van risico’s.
Organisaties in de non-profit kunnen in financieel opzicht worden geconfronteerd met tegenvallers en
dienen deze bij voorkeur zelf op te vangen. In situaties waarin het gaat om onverzekerde
evenementen c.q. om risico’s die niet vanuit de exploitatie kunnen worden opgevangen, dient het
weerstandsvermogen te worden aangesproken.
Door de Omgevingsdienst Midden-Holland wordt gestreefd naar een dekkende exploitatie en wordt
getracht de lopende uitgaven te financieren met lopende inkomsten. Dit betekent dat het
weerstandsvermogen niet strekt tot het dekken van actuele bedrijfseconomische behoeften. Het
weerstandsvermogen van de Omgevingsdienst Midden-Holland is er om eventuele risico’s te kunnen
opvangen. In het verleden werd een vast percentage van de omzet gehanteerd als uitgangspunt voor
de vermogensomvang. Deze systematiek was makkelijk hanteerbaar, transparant en marktconform,
maar deed onvoldoende recht aan het feitelijke doel van dit vermogensbestanddeel. Om die reden is
nu aansluiting gezocht bij de risico-systematiek die ook door veel van de deelnemers wordt
gehanteerd. Bij deze systematiek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR)
worden risico’s geduid en gewogen en worden zij vervolgens vertaald naar een wenselijk geachte
omvang van het weerstandsvermogen. Door het organisatiebreed inventariseren van risico’s wordt
bovendien aandacht gekweekt voor risicomanagement. Dit bewustzijn is van belang bij het bestrijden
van risico’s. Doordat jaarlijks alle risico’s door de leiding van de organisatie opnieuw geijkt worden,
blijft het onderwerp op de agenda staan.
Het algemeen bestuur van de ODMH stelt uiteindelijk de hoogte van het weerstandsvermogen vast.

1.2

Wettelijk kader

Deze nota weerstandsvermogen en risicomanagement vloeit voort uit een wettelijk kader. Enerzijds
heeft de ODMH te maken met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en anderzijds met de
Financiële Verordening, gebaseerd op artikel 212 van de gemeentewet.

1.2.1 Besluit Begroting en Verantwoording
Het BBV bevat voorschriften voor de inrichting van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.
De paragraaf weerstandsvermogen is één van de verplichte paragrafen. Volgens artikel 11.2 van het
BBV moet deze paragraaf tenminste de volgende elementen omvatten:
a. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. Een inventarisatie van de risico’s;
c. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s.
Het weerstandsvermogen van de ODMH bestaat volgens artikel 11.1 uit de relatie tussen:
a. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente (lees:
ODMH) beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
b. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in
relatie tot de financiële positie.
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In de toelichting op artikel 11 staat dat er geen algemene normen kunnen worden weergegeven,
omdat de risico’s per organisatie verschillen. Het is daarom aan de omgevingsdienst zelf een
beleidslijn te formuleren over de in de organisatie noodzakelijke geachte weerstandscapaciteit in
relatie tot de risico’s.

1.2.2 Financiële verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet
In de financiële verordening van de ODMH is in artikel 17 opgenomen dat het dagelijks bestuur, op
verzoek van het algemeen bestuur, tenminste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota
weerstandsvermogen en risicomanagement aanbiedt. In deze nota wordt ingegaan op het
risicomanagement, het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het
weerstandsvermogen of anderszins. In de nota wordt tevens de gewenste weerstandscapaciteit
bepaald. Het algemeen bestuur stelt deze nota vast binnen drie maanden nadat deze is aangeboden.

1.3

Doel risicomanagement

De ODMH wil goed omgaan met haar specifieke risico’s om deze aanvaardbaar en beheersbaar te
houden. Gezond verstand laten we de boventoon voeren bij risicomanagement, zodat we doen wat
we moeten doen. Het is immers logisch dat we:
▪ Sturen op onze specifieke risico’s;
▪ Nadenken of we al onze risico’s kunnen dragen als organisatie.
Om dit doel te bereiken is het nodig inzicht te hebben in het risicoprofiel en het weerstandsvermogen
van de ODMH. Dit betekent dat risico’s geregistreerd, gekwantificeerd en beoordeeld moeten worden,
alvorens van een effectieve sturing sprake kan zijn.
Voor het opvangen en afdekken van de risico’s kan de ODMH de volgende middelen (in volgorde)
inzetten:
- (Beheers)maatregelen;
- Verzekeringen;
- Exploitatiebudgetten;
- Weerstandsvermogen;
- Deelnemende organisaties.

1.4

Totstandkoming nota

Deze nota is in vier fasen tot stand gekomen.
1.
de risico-inventarisatie en de bijbehorende risicokwantificering
2.
het daaruit volgende minimaal gewenste weerstandsvermogen
3.
de berekende aanwezige weerstandscapaciteit
4.
de match tussen benodigd weerstandsvermogen en aanwezige weerstandscapaciteit.
In de volgende hoofdstukken worden de uitkomsten van deze fasen beschreven.

2

Risico-inventarisatie

In de eerste fase zijn de risico’s van de ODMH geïnventariseerd. Om aan te sluiten bij algemeen
aanvaarde grondslagen is in deze risico-inventarisatie gebruik gemaakt van NARIS, de methodiek van
het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR). Conform eerdere inventarisaties heeft deze
zich ook weer op de volgende drie centrale thema’s gericht:
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Bedrijfsvoering
o Structuur en beleid (visie, organisatie e.d.)
o Planning en budgettering (informatievoorziening, verslaggeving e.d.)
o Methoden en technieken (AO, Interne Controle, Contracten e.d.)
Paragrafen
o Onderhoud kapitaalgoederen
o Financiering
o Bedrijfsvoering
Specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld
o Producten Milieu
o Producten Bouw- en Woningtoezicht
o (Subsidie)projecten

De risico-inventarisatie leidt niet tot een uitputtend beeld van alle risico’s in alle processen en
producten. Wel worden de belangrijkste financiële risico’s hiermee in beeld gebracht.
Voor voorzienbare en redelijk kwantificeerbare risico’s wordt een voorziening getroffen c.q. zouden
voorzieningen moeten worden getroffen. Voor de risico’s waarbij dit niet geldt c.q. die niet goed
meetbaar zijn dient weerstandsvermogen te worden aangehouden. Om voor deze laatstgenoemde
groep risico’s toch tot een kwantificering te kunnen komen, zijn waar mogelijk de bepalende factoren
voor een schatting van de kans van optreden en het effect van het risico geïdentificeerd. Zoveel
mogelijk is de (gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of
investeringsbedragen meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect.
Per geïnventariseerd resterend risico met enige financiële impact wordt als indicator voor het
gewenste weerstandsvermogen een vermenigvuldiging gehanteerd van kans en effect.
Risico = financiële impact = kans * effect.
Dit betekent dat niet de gehele omvang van de mogelijke financiële impact wordt opgenomen als
risicobuffer. Door vermenigvuldiging van de impact met een kans van optreden wordt een onnodig
hoge risicobuffer vermeden, terwijl door de combinatie van verschillende risico’s in de bepaling van de
weerstandscapaciteit redelijkerwijs wel voldoende vermogen beschikbaar is voor tegenvallers.

2.1

Risicosimulatie

Op basis van de geïdentificeerde risico’s en de risicoscore (effect en kans) kan met behulp van een
risicosimulatie worden bepaald hoeveel geld nodig is om de geïdentificeerde risico’s af te dekken. Bij
een risicosimulatie wordt denkbeeldig op basis van individuele kansverdelingen per risico miljoenen
keren de werkelijkheid nagebootst. Dit leidt tot een nieuwe gezamenlijke kansverdeling, die alle
risico’s uit het gehele risicoprofiel omvat. Uitgangspunt bij de risicosimulatie is het gegeven dat de
geïdentificeerde risico’s zich nooit allemaal tegelijk en met een maximale omvang zullen optreden.
Voor het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen moet met behulp van de risicosimulatie
een keuze worden gemaakt met welke mate van zekerheid de geïdentificeerde risico’s worden
afgedekt. We noemen dit ook wel het zekerheidspercentage. In de literatuur zijn percentages tussen
de 75% en 95% gebruikelijk. Welk percentage een overheidsorganisatie acceptabel vindt, hangt af
van het gekozen risicomanagementbeleid en moet daarin worden geformuleerd. Het Nederlands
Adviesbureau voor Risicomanagement adviseert een zekerheidspercentage van 90% voor het
afdekken van geïdentificeerde risico’s. Deze risicosimulatie heet in de literatuur de Monte Carlomethode.
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2.2

Risicokaart

Bij de door de organisatie uitgevoerde inventarisatie zijn in totaal 63 risico’s geïdentificeerd, waarvan
er 54 financieel. Alle financiële risico’s zijn weergegeven in bijlage 1 van deze nota. De risico’s zijn op
basis van de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld. Op grond van deze klassen kunnen ze
geplaatst worden in een risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding naar kans en gevolg.
De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende
vak van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor
de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt
om aandacht. Een risico dat een score heeft die in het rode gebied zit, vereist directe aandacht om te
voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd.
Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer
voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van
maatregelen. De netto risicokaart van de ODMH ziet er als volgt uit:
Financieel
x > € 1.000.000

1

€ 500.000 < x < € 1.000.000

6

€ 100.000 < x < € 500.000

6

2

2

€ 10.000 < x < € 100.000

15

14

5

x < € 10.000

1

Geen financiële gevolgen

5

3

1

10%

30%

50%

Kans

2

70%

90%

De risicokaart van de ODMH laat zien dat omvangrijke risico’s gering in aantal zijn. Het merendeel van
de risico’s zit in de categorie € 10.000 tot € 100.000. Ook is de kans van optreden over het algemeen
laag. Slechts 2 van de geïdentificeerde risico’s hebben een kans van optreden van 70%.

2.3

Risicospreiding

Elk geïdentificeerd risico is gelabeld aan een organisatieonderdeel. De risicospreiding over deze
organisatieonderdelen ziet er als volgt uit:
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Deze grafiek laat zien dat de meeste risico’s voorkomen binnen de ‘overhead’, waartoe de afdeling
bedrijfsvoering, de directie en de staf behoren. In totaal 56%. Van de overige 44% is 14% toe te
rekenen aan de afdeling BWT. De milieuafdelingen expertise en bedrijven nemen samen 30% voor
hun rekening.

3

De gewenste omvang van het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is in artikel 11 van het BBV gedefinieerd als “De relatie tussen de
weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente (lees: ODMH)
beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle risico’s waarvoor geen
maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
positie.”
Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin de ODMH in staat is de middelen vrij te maken
om de risico’s, die zich in de praktijk voordoen, op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid
gewijzigd dient te worden. Het vermogen om het beleid door te zetten is afhankelijk van de omvang
van de weerstandscapaciteit.
Er zijn (nog) geen wetenschappelijke of algemeen geldende normen voor de gewenste omvang van
een weerstandsvermogen. Iedere gemeenschappelijke regeling moet zelf invulling geven aan de
gewenste omvang, gelet op haar eigen situatie en context. De omvang van het weerstandsvermogen
moet in verhouding staan tot de risico’s die de organisatie loopt en die niet kunnen worden
opgevangen door stuur- en beheersmaatregelen en ook niet financieel kunnen worden afgedekt door
voorzieningen.
De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering is een logische basis voor het bepalen van
het gewenste weerstandsvermogen. Hiervoor maakt Naris gebruik van de zogenaamde Monte Carlo
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simulatie. Afhankelijk van de risicobereidheid wordt een bepaald zekerheidspercentage als
uitgangspunt gehanteerd bij het reserveren van het benodigde weerstandsvermogen. Naarmate het
zekerheidspercentage toeneemt, zal het te reserveren bedrag ook toenemen. De risicosimulatie levert
de volgende tabel met de bij de zekerheidspercentages behorende bedragen voor het benodigde
weerstandsvermogen op:
Zekerheidspercentage
10%
25%
50%
75%
80%
90%
95%
99%

Bedrag
€ 432.202
€ 609.184
€ 868.698
€ 1.211.206
€ 1.314.067
€ 1.601.240
€ 1.858.490
€ 2.425.061

De ODMH acht een zekerheidspercentage tussen 80 en 90% wenselijk voor de omvang van het
weerstandvermogen. Op basis van deze risico-inventarisatie is de gewenste omvang bepaald op een
waarde tussen € 1.314.067 (minimum) en € 1.601.240 (maximum).
Conform de wens van het algemeen bestuur om het weerstandsvermogen van de ODMH te
compartimenteren in een BWT- en een milieudeel, wordt het weerstandsvermogen in 2 delen
gesplitst. Voor deze splitsing wordt de verhouding in risico’s tussen BWT en milieu als verdeelsleutel
gehanteerd: 14% voor BWT en 30% voor milieu. Dit geldt ook voor de overheadrisico’s. Het gewenste
gecompartimenteerde weerstandvermogen ziet er dan als volgt uit:
Gewenst weerstandvermogen:
minimaal
maximaal
Aandeel BWT
€
418.112 €
509.486
Aandeel milieu
€
895.955 € 1.091.755
Totaal
€ 1.314.067 € 1.601.240

4

Berekende weerstandscapaciteit

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: het geheel aan beschikbare en vrij aanwendbare
financiële middelen om mogelijke “resterende” risico’s met financieel gevolg op te kunnen vangen. Met
“resterende” risico’s worden bedoeld: de risico’s die onvoldoende “in control” zijn of kunnen worden
gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en/of waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen
zijn of kunnen worden getroffen.
De bepaling van de weerstandscapaciteit is een momentopname. De gekozen peildatum is 1 januari
2018. Bij het berekenen van de aanwezige weerstandscapaciteit is een onderverdeling gemaakt naar:
1. Stille reserves activa
2. Vrij deel passiva
3. Overige componenten
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4.1

Stille reserves activa

Zowel in de materiële vaste activa als in de financiële vaste activa kunnen stille reserves voorkomen,
die als weerstandscapaciteit kunnen dienen. Bij de ODMH is dat echter niet van toepassing. In de
materiële vaste activa zitten geen stille reserves en financiële vaste activa heeft de ODMH niet.

4.2

Vrij deel passiva

Bij het bepalen van het vrije deel van de reserves en voorzieningen is voorzichtigheid betracht.
Criterium is of het algemeen bestuur de betreffende reserve in geval van een calamiteit kan vrijmaken
zonder dat hierdoor een exploitatietekort ontstaat. Van de reserves is slechts de algemene reserve vrij
inzetbaar. De hieruit voortvloeiende beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt op 1 januari 2018
€ 1.402.500.

4.3

Overige componenten

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de gemeenten als achtervang dienen. Zij dienen
derhalve in hun risicoparagrafen, naar rato van hun aandeel in de gemeenschappelijke regeling,
rekening te houden met de weerstandscapaciteit van de ODMH.

5

Match weerstandsvermogen en – capaciteit

Het streefsaldo van het weerstandsvermogen bedraagt minimaal € 1.314.067 en maximaal
€ 1.601.240 voor alle geïdentificeerde en gekwantificeerde risico’s. De aanwezige
weerstandscapaciteit bedraagt per 1 januari 2018 € 1.402.500. Geconcludeerd kan worden dat (op
peilmoment begin 2018) de berekende aanwezige weerstandscapaciteit binnen de range van het
minimale en het maximale streefsaldo ligt.
Belangrijk is het gegeven of weerstandscapaciteit direct beschikbaar is. Omdat de
weerstandscapaciteit in feite slechts gevormd wordt door de algemene reserve en op die algemene
reserve geen claims liggen, is de volledige weerstandscapaciteit dus direct beschikbaar.
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Bijlage 1

Risico’s

Nr

Risico-oorzaak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Te weinig capaciteit op deelspecialisme
Storing bij telecom provider
Inhoudelijke verkeerde interpretatiefout van wet- of regelgeving
Vandalisme
Interne communicatie die niet goed afgestemd is, of onjuist is
Menselijk handelen
Brand, waterschade
Ongeval op locatie
Integriteitsprobleem
Verkeerde beoordeling of tekortkoming niet opgemerkt en ten
onrecht niet handhavend opgetreden
Fout in anonimiseren document
Landelijke, regionale of lokale beleidswijzigingen waardoor
werkwijze of personele bezetting aanzienlijk wijzigen moet
Geen besluit genomen, termijnbewaking niet op orde,
medewerker ziek
Beperkte informatie over DSO
Menselijk handelen / diverse omstandigheden
Nieuwe wetten, zoals Omgevingswet als Wet Private
Kwaliteitsborging
Door consolidatieslag loopt het aantal omgevingsdiensten terug
Medewerkers die besmette bijlagen openen zowel privé als
zakelijk
Bezuinigingen gemeente
Aanvullende stukken registreren bij verkeerde zaakdossiers
Ontslag
Te laag toezichtsniveau
Onjuiste toetsing BWT
Ontslag met wederzijds goedvinden
Negatieve publiciteit
Menselijke / systeemtechnische problemen
Het niet tijdig of juist aangeven van de fiscale verplichtingen
(omzet- en loonbelasting)
Ziekte
Externe stroomlevering valt uit door een of andere storing (bijv.
graafwerkzaamheden)
Bezuinigingen door deelnemers
Rapportagetool werkt niet goed
Onjuiste toepassing wet- en regelgeving door BWT
Nalatigheid / foutieve inschatting / nieuwe feiten
Verkeerde analyse van kentallen
Onjuiste toepassing wet- en regelgeving.
Andere beleidskeuzes door opdrachtgever
Onvoldoende kennis binnen de organisatie
AO niet goed inrichten / interne controle niet toegepast
Uittreding deelnemer
Geen akkoord belastingdienst op vrijstelling Vpb
Verkeerde inschatting van benodigde uren
Fout bij aanbesteding
Het niet juist inschatten van benodigde licenties
Door (te) weinig toezicht wordt niet tijdig gesignaleerd
Ondeskundigheid medewerkers (vergunningverlener, adviseur,
jurist)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Bruto
maximaal
gevolg

50.000
100.000
100.000
1.000.000
100.000
30.000
100.000
1.000.000
300.000
100.000

Netto
verwacht
gevolg

Risicogebied

20.000 Personeel
10.000 Automatisering
50.000 Milieu
Gebouw en materieel
Organisatie
25.000 Financiën
Juridisch
Personeel
250.000 Financiën
50.000 Milieu

Netto
score

Netto
kans

4
2
2
4
6
6
2
4
3
2

20
10
10
5
50
50
10
10
10
3

300.000
500.000

Informatievoorziening
Personeel

9
3

50
10

100.000

Organisatie

2

10

500.000
100.000
100.000

Automatisering
50.000 Financiën
Financiën

3
4
6

10
20
50

1.000.000
100.000

Algemeen
Automatisering

4
4

5
20

100.000
100.000
100.000
1.000.000
500.000
50.000
2.000.000
100.000
100.000

Financiën
Informatievoorziening
Personeel
Organisatie
Financiën
Personeel
Markt en omzet
50.000 Financiën
50.000 Financiën

2
4
4
4
9
4
5
4
6

10
30
30
5
50
30
1
30
50

100.000
100.000

Personeel
15.000 Automatisering

4
2

30
10

1.000.000
50.000
500.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
850.000
100.000
200.000
150.000
100.000
400.000
500.000

Financiën
Financiën
Financiën
50.000 Financiën
Financiën
Financiën
Markt en omzet
Organisatie
50.000 Financiën
Markt en omzet
0 Financiën
Personeel
Personeel
50.000 Financiën
Financiën
Organisatie

4
2
3
4
2
2
2
2
4
4
2
6
6
4
3
3

10
10
10
30
10
10
10
10
20
2
10
20
30
30
10
10
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Bruto
maximaal
gevolg

Nr

Risico-oorzaak

46
47
48

20.000
2.500
100.000

49

Het niet of foutief controleren van salarismutaties
Foutief handelen
Medewerkers realiseren zich de politieke gevoeligheid niet
voldoende
Op verzoek van gemeentebestuur of gebrekkige interne afweging

50.000

50
51
52
53
54

Geen mandaat of toestemming om kosten te maken
Bewust kwaadwillend gedrag van hacker
P-besluiten
Fout in de methode van berekening
Door menselijke fout is een locatie vergeten of overgeslagen.

100.000
100.000
100.000
25.000
100.000

Netto
verwacht
gevolg

Risicogebied

10.000 Financiën
Algemeen
Organisatie

Netto
score

Netto
kans

6
1
8

50
10
70

Financiën

8

70

10.000 Milieu
10.000 Automatisering
Personeel
Financiën
Organisatie

2
2
4
4
4

5
10
20
30
30

Toelichting:
Bruto maximaal gevolg: Het bruto maximaal gevolg is de maximale schade bij optreden van het
risico;
Netto verwacht gevolg: Het verwachte gevolg bij optreden van het risico (alleen weergeven als
dit lager is dan het maximale gevolg);
Netto score: De risicoscore is de vermenigvuldiging van de kans en het gevolg van een risico;
Netto kans: Kans in percentage op optreden van het risico.
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